
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердженНJI нової редакції 

"Положення про управління економіки" 

l 

З метою ефективного управління економічним розвитком міста, залучення 
інвестицій, інноваційних практик, розвитку підприємництва для підвищення 
доходів, зaiiwrroсті населення, забезпечення взаємодії міських дозвільних 
органів щодо видачі документів дозвільного характеру, відповідно до ст. 5 
Закову Украіни "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та 
ст.26 і 54 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про управління економіки в новій редакції згідно 

додатку. . . Б ..... . 
2. Визнати такими, що втратили ЧИННІСТЬ РІшення роваРСЬКОl МІСЬКОІ ради вІД 

11.09.03 Н!!285-15-24, від 10.06.04 Н!!458-22-24, від 10.03.05 Н!!653-32-04 .. 
з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Киявицю О.А. 

м.Бровари 
від ~a.,p.г 
Н! . .r.p~-.p~-oF 

В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 
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ПОГОДЖЕНО: 
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Додаток 1 
д~ рішенНJI Броварської міської ради 
вІД eJl..P.I'L dff Н!! .fN- //~-p., 

ПОЛОЖЕННЯ 
про управліllНЯ eKOllOMiKl1 Броварської міськоі раДl1 

1. загвJlы�іi засаДl1 
1.1. Управл.інНJI економіки . Бро~арської міської ради (далі - упрaвnіННJI) 

~ОРЮЄТЬСJl MICЬKO~ р~ою . ~ІДПОВІДНО до затвердженої Радою структури і 
ПІДПОРЯДКОВУЄ;ЬСJl MICЬ~~~ Р.адl І вик?навчому комітету Броварської міської ради. 

1.2. УправлlННJI у СВОІИ ДІЯЛЬНОСТІ керується Конституцією Украіни, законами 
У~~НИ, актами Пр~зидента України і Кабінету Міністрів України, наказами 
МіНІстерства еКОНОМІКИ та з питань європейської інтеграції, розпорядженНJlМИ 
голови Київської державної адміністрації, актами міської ради, виконавчого 
комітету, та цим ПоложеННJIМ. 

1.3. Структурними підрозділами управлінНJI є: 
- відділ економічного розвитку та інвестицій; 
- відділ з питань розвитку підприємництва; 
- відділ з питань торгівлі та побутового обслуговування населення; 
1.4. УправліННJI очолює начальник, JIКИЙ призначається на посаду і 

звШьИJIЄТЬСJl З посади міським головою на конкурсних засадах згідно Закону 
Украіни "Про службу в органах місцевого самоврядування" за погодженням з 
Головним управлїННJIМ економіки обласної державної адміністрації. 

1.5. УправлінНJI є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 
установах банків, печатку із зображеННJIМ Державного герба Украіни та своїм 

НlЙМенувaнНJIМ. 
1.6. УправлінНJI УТРИМУЄТЬСJl за рахунок коштів бюджету міста. 
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на 

yrpимання в межах виділених асигнувань визначає міська рада. 

2. ОСНОВНИМИ завданням управління є: 
2.1. Реалізація в місті державної політики економічного і соціального 

РОЗВr.rrrnt у аіни· ....... J кр , .. .. ... 
2.2. Реалізація в місті державної peГYJU1ТopHOI ПОЛІТИКИ І дep~aвHOI ПОЛІТИКИ 

у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження МОНО~ОЛІЗМУ; 
2.3. ФормувaнНJI і проведенНJI державної peГYJU1ТopHoi ПОЛІТИКИ; ... 
2.4. ПроведеННJI разом з відділами виконкоМУ, виконавчими органами МlСЬКОI 

ради державної зовнішньоекономічної політики; . . 
2.5. 3абезпечеННJI в межах своїх повноважен~ еК~НОМІЧНИХ прав І законних 

інтересів України вітчизВJIНИХ та іноземних суб ЄКТІВ господарюв~; 
2.6. Забезпе~еВИJI реалізації державної політики у сфеРІ розвитку 

ВRyтpішньої торгівлі та послуг; . .. .. 
. 2 7 3 б .. поліТИКИ у сфеРІ закуПІВель товаРІВ, роБІТ та .. а езпечеВИJI державНОІ 

noCJIyr за рахунок коштів бюджету міста; 



2.8. ПроведенНJI держ.авн?! інвестиційної та інноваційної політики; 
2.9. ЗабезпеченНJI реаmзаЦll державної цінової політики. 
2. ~ О: За~~зпечен~ реалізації державної політики у сфе~і економічної безпеки 

та дmНlзацl1 еКОНОМІКИ; 

2.11. Ре~ізаціJl державної політики в галузі розвитку та підтримки малого і 
середнього БІзнесу; 

2.12. ~абезпеченНJI функціонуванНJI дозвільної системи у сфері господарської 
дїJIЛЬНОСТІ; 

~.1з.Реалізаці~ довгострокових державних, обласних та місцевих програм 
СОЦІвnьно-еКОНОМIЧНОГО та культурного розвитку. 

3. Управління відповідно до покладеllllХ на нього завдань: 
3.1. Аналізує CT~H і TeHдe~iї економічного і соціального розвитку міста, бере 

участь у визначеННІ його ПРІоритетів, у проведенні структурних змін, а також 
формуванні напрямів інвестиційної політики. Надає пропозиції, спрямовані на 
забезпечеННJI сталого розвитку міста; 

3.2. Бере участь у підготовці програм економічного і соціального розвитку 
міста; 

- розроБЛJIЄ і подає обласній державній адміністрації пропозиції до проекту 
Регіональної програми економічного і соціального розвитку області на 
короткостроковий період, приймає участь у забезпеченні виконання завдань, 
визначених цією програмою на території міста; 

3.3. Бере участь у розробленні проектів державних, міжranyзевих, галузевих, 
регіональних і міжрегіональних програм; 

3.4. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 
розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, проводить 
моніторинг її реалізації та соціально-економічних результатів, сприяє розвитку 
на території міста конкуренції, підвищенню ефективності функціонування 
об'єктів ринкової інфраструктури; 

3.5. Бере участь у підготовці міському голові пропозицій з питань бюджетної 
політики, ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів 
міста; 

3.6. СпрИJIЄ. створенню інфрастр~и під~имки peгiOH~ЬH~ГO розв~, 
створює рівноправні умови ДJIJI ВСІХ форм ~ІДПРИ~ИИЦЬКОІ Д1JlЛЬНОСТ1 на 
Т~риторіі міста, надає консультаціЙНУ, інформацІЙНУ та ІНШУ допомогу С~б'Є~ 
П1ДПриємвицької дїJIЛЬНОСті, розроБЛJIЄ разом з ~омадськими органlЗац~ 
підприємців регіональні програми підтримки. ПІДПРИЄМНИЦТВа, сприяє ІХ 
Вцонamпo' . . , . .. 

3.7. Бере участь разом з відділами виконко~, ~ико~авчими орган~и MICЬK~~ 
ради у реалізації державної зовнішньоеКОНОМIЧНОI ПОЛІ~ в ча~1 l~eГPaц11 
УКРаіни у світові економіку та розmиpеИНJI еконоМІЧНОГО І СОЦІального 

СПіВРОбітництва. 
3.8. Забезпечує в межах своіх .повноважень захист економічних прав і 

3~ОВНИХ інтересів суб'єктів господарювання Украіни; 



3.9. Бере >:аст~.разом ~ Ві~ілами виконкому, виконавчими органами міськоі 
ради в органІзаЦІІ учаСТІ ПІДПРИЄМСТВ та організацій міста у виставково .. 
ярмаркових заходах; 

3.10. Бере ~aCTЬ у ~~зробці з~одів, спрямованих на нарощування cTBOpeHНJI 
сприятливого ІНВ~СТИЦІИНОГО ~IIMaтy в місті, у тому числі готує і подає 
Голов~ому УП~~ВnIННЮ eKO~OMIK~ облас~ої державноі адміністрації пропозиції 
щодо ІнвеСТИЦІИНИХ ПРО~КТІВ наиваЖЛИВIШИХ будов виробничого призначення, 
прИРОДООХОР~ННИХ Об'Є~IВ та об'єктів соціальної сфери; 

3.11.АналIЗУЄ стан І бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку 
спож~вч~~ ринку, ри~ку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшенНJI 
оргаНІзацІІ та JlКОСТI обслуговування населення підприємствами торгівлі, 
громадського харчування і побуту; сприяє розвитку фірмової торгівельної 
мережі та мережі підприємств побуту; 

З.12. 3а дорученням міського голови, сесії міської ради та ЇЇ виконавчого 
комітету проводить аналіз фінансовооогосподарської діяльності підприємств, що 
перебувають у комунальній власності; 

3.1з. Бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності 
И8сenеННJI, його статево"вікової структури, програм зайнятості; 

3.14. Готує пропозиції з питань розміщенНJI на території міста нових, 
реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів 
виробничого і невиробничого призначенНJI, незалежно від форм власності; 

3.15. Бере участь у розробленні та впровадженні економічного механізму 
природокористування, раціонального використання природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних 

ресурсів; 
3.16. Готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів 

підприємств установ та організацій на розвиток житлово-комунального 
J •• • 

roсподарства, транспорту, зв'JlЗКУ, побyrового, торnвельного та ІНШИХ ВИДІВ 

обслуговувании населеННJI; .. 
З.17. Розробляє пропозиції щодо фІнансовоооеКОНОМIЧНОГО 

обrpуитування обсиrів закупівли товарів, робіт і послуг ДJUI місцевих потреб за 
рахунок коштів міськоro бюджету. ..... 

З.18. Бере участь у здійсненні заходів щодо коо~динацll заКУПІВель товаРІВ, 

робіт і послуг за рахунок бюджету міста, у тому ЧИСЛІ: . 
оо у здійсненні контроJПO за дотримаННJIМ законодавства .щодо закупІвель; 

оо проводить моніторинг здійснення зannан~ваних закупlвел.~ 
оо надає розпорядникам коштів бюджету MICT~ КОНСУЛЬТ8ЦІИНУ та методичну 

допомогу з питань здійснеННJI закупівель; 
З 19 Б аджеННІ· програмноro та методичного забезпечення · . ере участь у ВПроВ . 

Ф:vavп· • Ф .~. аналl·ТИЧНИХ систем, що використовуються ДЛJI 
J 66&~IОНУВании ІН орм8Ц1nnО-. . . 

ДОCJIЇДЖеННJI стану економічного і СОЦІальногО розвитку МІСта, .оо 
З 20 ановленому порядку ПРОПОЗИЦІІ щодо · . Вносить в yc't ... 

ВДос б· звітності і державНОІ статистики, 
КоналеННJI системи о ЛІІ(У, них на нього завдань взаємодіє 
З 21 У. сі виконання покладе · • ПРSВnIННJI У проце ми органами міської ради 

3: інШими відділами виконкому, виконавчи ' 



територіальними ор~нами міністерств та інших центральних органів виконавчої 
впади, а також з ПІДприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями 
ГPOM8ДJIH. 

3.22. УзaranЬНIОЄ .~~ застосування законодавства з питань, що 
иanежать до компетеНЦl1 упраВЛІННJI. 

3.23. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями . 
. 3.~4. К?ординує роботу відділу державної реєстрації юридичних та фізичних 

ОСІб ВІДПОВІДНО до чинного законодавства. 

3.25 •. Koopд~нyє роботу адміністраторів, які організовують видачу 
докумеНТІВ ДОЗВІЛьного характеру та забезпечують взаємодію місцевих 

дозвільних органів. 
4. Управління має право: 

4.1. Залучати спеціалістів інших відділів виконкому, виконавчих органів 
міської ради, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за 
погоджеНВJIМ з їхніми керівниками) для розгтщу питань, що належать до його 
компетенції; 

4.2. Одержувати в установленому порядку від інших відділів виконкому, 
в_овавчих органів міської ради, підприємств, установ, і організацій 
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених 

на нього завдань; 

4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать дО 
ЙОГО компетенції. 

s. Начальник управління: 
5.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає 
функції та ступінь відповідальності, керівників його структурних підрозділів. 

5.2.Має заступника, JIКИЙ призначається на посаду та звільняється з посади 

міським головою. 
на час відсутності начальника управління заступник начальника управління 

заміщує його. . . . . 
5.3. Затверджує положеИНJI про ~YКТYPHI ВІДДІЛИ управлІННЯ та 

фУНКЦіональні обов'язки працівників УПР~ІННЯ; .. .. 
5.4. Видає в межах своЄЇ компетеНЦІЇ накази, органІЗОВУЄ І контролює ІХ 

Виконання. .. . 
5.5. Призначає на посаду і звільняє З посади працІВНИКІВ управлl~НЯ. .. 
5.6. Затверджує структуру і штатний розпис' в межах встановлеНОI гранИЧНО1 

ЧИсельності і фонду оплати праці. . . 
5.7. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису І видаТКІВ 

на утримaннJI управління. 
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